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Nowy sterownik Aquarea Manager dla pomp ciepła Panasonic  
 

Panasonic wprowadził nowy model sterownika Aquarea Manager przeznaczonego dla pomp ciepła 

powietrze-woda z linii Aquarea. Dzięki prawie 600 zaprogramowanym ustawieniom pozwala on na 

łatwe tworzenie, uruchomienie i kontrolowanie systemu grzewczo-klimatyzacyjnego  

z wykorzystaniem pomp ciepła. Rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi modelami z linii 

Aquarea.  

Aquarea Manager należy do nowej generacji inteligentnych sterowników dla efektywnego 

zarządzania klimatyzacją i ogrzewaniem oraz produkcją ciepłej wody użytkowej. Posiada niemal 600 

wstępnie skonfigurowanych schematów, dzięki czemu tworzenie i uruchamianie systemów 

grzewczo-klimatyzacyjnych z wykorzystaniem pomp ciepła może być znaczenie prostsze i szybsze. 

Wystarczy wybrać jeden z diagramów przedstawionych na wyświetlaczu lub podłączonym do 

sterownika komputerze, a Aquarea Manager automatycznie dopasuje wszystkie ustawienia do 

potrzeb danego budynku. W efekcie cały proces uruchomienia urządzenia nie trwa dłużej niż trzy 

minuty.  

Sterownik jest w stanie kontrolować do trzech pomp ciepła powietrze-woda z linii Aquarea  

w układzie kaskadowym, podczas gdy każdy z układów odpowiada za oddzielną strefę w budynku. Za 

jego pomocą możliwa jest również obsługa układu biwalentnego, w ramach którego działa pompa 

ciepła oraz kocioł gazowy. 

Nowy Aquarea Manager jest dostępny w kilku wersjach: z wbudowanym wyświetlaczem oraz bez 

niego, przewodowej i bezprzewodowej, a opcjonalnie może być uzupełniony przez zewnętrzny 

wyświetlacz dotykowy. Sterownik da się w łatwy sposób zamontować w rozdzielni bez użycia 

wkrętów – zarówno na drzwiach, jak i na wsporniku montażowym (szynie DIN). Istnieje także 

możliwość zamocowania go bezpośrednio na ścianie.  

„Nowa wersja sterownika Aquarea Manager to kolejne z rozwiązań zapewniających użytkownikom 

łatwiejsze zarządzanie pompami ciepła Panasonic. Dzięki niemu tworzenie układów opartych  

o urządzenia Aquarea jest znacznie prostsze i zajmuje niewiele czasu, natomiast użytkownicy 

uzyskują pełną kontrolę nad ich funkcjonowaniem” – mówi Tomasz Lenarczyk, product manager  

w firmie Panasonic.  

Produkt jest już dostępny u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic. Cena zależy od konfiguracji 

konkretnego układu.  

 
O systemach klimatyzacyjnych Panasonic 
Panasonic, jeden z liderów branży klimatyzacji, dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem, eksportuje produkty do 
ponad 120 krajów na całym świecie i wyprodukował już 100 milionów sprężarek. Panasonic proponuje cztery linie 
innowacyjnych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji dla domów, biur, firm i obiektów przemysłowych. Panasonic 
przykłada szczególną wagę do jakości swoich rozwiązań, które mają dobrze przemyślaną konstrukcję i gwarantują zdrowe 



 

 

powietrze, a jednocześnie spełniają najsurowsze standardy w zakresie zużycia energii, ochrony środowiska i emisji hałasu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.pl  
 

O firmie Panasonic  
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii i rozwiązań dla klientów do 
zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od swojego powstania w 1918 roku firma rozszerzyła 
swoją obecność na całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które na rok finansowy zakończony 
31 marca 2013 r. zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7.30 bilionów jenów (68 miliardów Euro). Firma 
oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić lepsze 
życie i lepszy świat dla swoich klientów. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem 
http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/. 
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